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ABSTRAK 

Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran Lampung adalah salah satu Desa yang saat ini menjadi tempat wisata 

yang selalu ramai dikunjungi karena keindahan Wisata Baharinya yaitu Pantai. 

Selain terkenal karena keindahan pariwisatanya, Dusun Ketapang, Desa Batu 

Menyan juga merupakan pelabuhan penyebrangan utama untuk berwisata ke 

Pulau Pahawang dan Pulau-pulau lain yang berada disekitar Kabupaten 

Pesawaran. Di Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan masih belum banyak 

perempuan yang memanfaatkan peluang Dari Pariwisata untuk menumbuhkan 

Usaha Kecil dan Menengah di Desa tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 

Untuk Mengetahui Dampak Pariwisata Bahari dan Peran Perempuan Terhadap 

pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah di Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dampak 

Pariwisata Bahari dan Peran Perempuan di Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan 

dalam Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), 

Bagaimana Dampak Pariwisata Bahari dan Peran Perempuan di Dusun Ketapang, 

Desa Batu Menyan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) menurut Perspektif Ekonomi Islam. Dengan tujuan untuk 

Mengetahui Dampak Pariwisata Bahari dan Peran Perempuan dalam 

meningkatkan Pertumbuhan Usaha  Kecil dan Menengah di Dusun Ketapang, 

Desa Batu Menyan, dan Untuk mengetahui Dampak Pariwisata Bahari dan Peran 

Perempuan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah Di 

Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. 

Penelitian ini bersifat Kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data 

primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi, riset kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dusun Ketapang, 

Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. 

Menunjukkan bahwa dengan adanya Pariwisata Bahari dan Peran Perempuan di 

Di Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan dapat meningkatkan peluang Usaha Kecil 

dan  Menengah bagi masyarakat setempat, terutama Perempuan. Sehingga akan 

memberikan dampak positif terhadap kesempatan masyarakat lokal dalam bekerja. 

Sekaligus dapat menambah pendapatan untuk menunjang kehidupan rumah 

tangganya. Namun dalam usaha- usaha yang dijalankan oleh masyarakat, belum 

sepenuhnya menerapkan pengembangan pariwisata berdasarkan perspektif 

Ekonomi Islam, yang mana tempat istirahat bisa cottage dan transportasi yaitu 

tidak ada pemisah antara tempat laki-laki dan perempuan. Tetapi baik pemerintah 

maupun masyarakat selalu menjaga dan mempertahannkan nilai-nilai agama dan 

budaya setempat.  
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MOTTO 

 

ًِ ٱىىُُّشُُز  ٍأ إِىَ ََ ًِۦۖ  قِ شأ ُميُُْا ِمه زِّ ََ ُشُْا فًِ َمىَبِمبٍَِب  َض َذىُُٗلا فَٱمأ َزأ َُ ٱىَِّري َجَعَو ىَُنُم ٱۡلأ ٌُ٥١  

 
Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah 

di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya, dan 

hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. ( Q.S Al-

Mulk ayat 15)” 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Supaya tidak terjadinya kesalah pahaman dan penafsiran dalam 

memahami sebuah judul, maka perlu adanya penegasan sebuah judul agar 

dapat memiliki kesatuan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap isi 

judul proposal ini yaitu “Analisis Dampak Pariwisata Bahari dan Peran 

Perempuan dalam meningkatkan Pertumbuhan Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) menurut Perspektif Ekonomi Islam(Studi pada Dusun 

Ketapang, Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten 

Pesawaran Lampung) 

Maka diperlukan pembatasan pengertian dan maksud dari istilah judul 

tersebut. Adapun pembatasan yang dimaksud sebagai berikut : 

1. Pariwisata 

Pengertian pariwisata secara umum yakni merupakan suatu 

perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang 

diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan 

meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan 

maksud untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya, namun 

semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi 

untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.
1
 

                                                             
1
Bachruddin Saleh Luturlean, Strategi Bisnis Pariwisata, (Bandung: Humainora, 2019), h. 4. 
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2. Bahari 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2016, bahari adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan laut; kelautan. 

3. Peran Perempuan 

Soekanto berpendapat bahwa peran adalah aspek dinamis dari 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu 

peran.
2
Peran perempuan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan 

sesuai dengan posisi sosial yang diberikan kepada wanita. 

4. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

Usaha Kecil danMenengah adalah suatu kegiatan masyarakat yang 

dikelola oleh orang pribadai dengan keuntungan maksimal 

Rp.200.000.000. Berdasarkan segi ketahanan bisnis, UKM bisa 

diunggulkan dibandingkan dengan usaha besar lainnya. Hal itu 

disebabkan oleh market UKM yang bersifat domestik dan peluang untuk 

menjadi produk eksport masih sangat terbuka. Selain itu, dari segi 

teknologi UKM lebih mudah alih teknologi dibandingkan dengan usaha 

besar yang teknologinya sudah permanen dan bisa dikatakan monoton.
3
 

 

 

 

                                                             
2
Hessel Nogi S Tangkilisan, Manajemen Publik, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 2005), h. 43. 
3
Anjar Prastyo, UKM, Kelayakan Usaha dan Pengukuran Kinerja, (Jakarta: Indocamp, 

2016), h. 16. 
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5. Perspektif 

Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan 

tentang sesuatu hal.
4
 

6. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari’ah 

untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan 

pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan 

kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah 

dan masyarakat. 
5
 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan dipilihnya judul peneitian ini berdasarkan alasan secara 

objektif dan subjektif adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

Alasan objektif yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

yang dilakukan di Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan, Kecamatan 

Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran merupakan desa yang saat ini 

terkenal dan ramai dikunjungi karena ke indahan wisata baharinya yaitu 

pantai. Selain itu Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan adalah desa yang 

menjadi akses transportasi wisata antar pulau untuk para wisatawan yang 

ingin berlibur atau menikmati keindahan pulau di daerah Pesawaran 

                                                             
4
Yusuf Qhardawi, Fiqih Zakat muasasat Ar-Risalah, Terjemahanan Didin Hafudin 

(Bandung: Beirut Libanan , Cet. 1408h/1998), h. 1. 
5
Muhammad, Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam,(Sleman Yogyakarta: 

Ekonosia, (2004), h.5. 
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Lampung dan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau sekitar Kabupaten 

Pesawaran seperti Pulau Pahawang, Tanjung Putus, Legundi, Pulau Pagar 

dan lain-lain, baik untuk hilir mudik atau membeli kebutuhan sehari-hari. 

Selain itu, Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan adalah salah satu desa 

yang menjadi dermaga penyebrangan terbesar di Kecamatan Teluk 

Pandan Kabupaten Pesawaran untuk wisata ke pulau-pulau yang terkenal 

akan keindahan pantai dan bawah lautnya untuk snorkling, diving, atau 

diburan bersama keluarga terbesar.  

Berdasarkan perkembangan sektor pariwisata, seharusnya dapat 

menumbuhkan peran perempuan dalam Meningkatkan Pertumbuhan 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Dusun Ketapang, Desa Batu 

Menyan. Maka Peneliti tertarik untuk menganalisis Dampak Pariwisata 

Bahari dan Peran Perempuan Terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil dan 

Menengah Menurut Prespektif Ekonomi Islam pada Dusun Ketapang, 

Desa Batu Menyan. 

2. Alasan Subjektif 

Karena judul tersebut sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis 

yaitu jurusan Ekonomi Islam serta didukung oleh tersediannya literatur 

yang diperlukan dalam penelitian ini memungkinkan bagi penulis untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam dan 

keanekaragaman budaya, sehingga perlu adanya peningkatan sektor 
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pariwisata. Hal ini dikarenakan Indonesia secara geografis terletak diantara 

benua Australia dan Asia, serta di antara samudera Hindia dan samudera 

Pasifik. Sedangkan secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat LU 

sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Potensi 

pariwisata Indonesia yang berupa 17.508 pulau-pulau yang terbentang sejauh 

5.120 km dengan iklim tropis sejuk baik di darat maupun di pantai dan laut. 

Indonesia memiliki sektor andalan yang dapat memberikan nilai dan 

keuntungan yang signifikan bagi kemajuan ekonomi.
6
 Salah satunya adalah 

sektor pariwisata yang dapat digolongkan sebagai industri terbesar di 

Indonesia bahkan di dunia dan merupakan sektor ekonomi yang memiliki 

pertumbuhan yang sangat cepat dan penyedia lapangan pekerjaan yang 

banyak.  

Pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan dan sangat 

berpotensi untuk dikembangkan menjadi salah satu aset yang digunakan 

sebagai sumber pendapatan bagi suatu negara. Kekayaan alam dan budaya 

merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pariwisata 

diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha serta mampu 

menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional, dan global.
7
 

Pengembangan Pariwisata dapat digunakan sebagai sektor andalan 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan perekonomian 

                                                             
6
Phil Janianton Damanik, Pariwisata Indonesia antara Peluang dan Tantangan. 

(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2013), h.56 
7
I Gusti Bagus Ray Utama, Pengantar Industri Pariwisata,( Yogyakarta: Deepublish,2016), 

h. 40 
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masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta 

meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wisata harus 

merupakan pengembangan yang terarah secara menyeluruh sehingga dapat 

diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat. 

Pengembangan pariwisata juga harus didasarkan pada standar 

berkelanjutan. Ini berarti dukungan ekologis jangka panjang untuk 

pembangunan yang layak secara ekonomi yang tidak melanggar norma 

hukum dan ketentuan Allah SWT. Kelola dan gunakan alam sebagai salah 

satu fasilitas yang disediakan oleh Allah SWT. Seperti yang Allah jelaskan 

dalam Quran al-Araf ayat 56: 

ُمحأ  َه ٱىأ ِ قَِسٌٞب مِّ َمَت ٱَّللَّ طََمًعۚب إِنَّ َزحأ ََ ب  فا ُأ ُعُيُ َخ ٱدأ ََ ِحٍَب  يََٰ َد إِصأ ِض بَعأ َزأ ِسُدَْا فًِ ٱۡلأ َٗل تُفأ  ِسىٍِهَ ََ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik”. 

Lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia memiliki potensi alam 

dan budaya yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Potensi tersebut 

antara lain alam yang indah dan hawa sejuk, dikelilingi oleh kehijauan bukit 

dan gunung yang banyak ditumbuhi aneka ragam bunga dan pohon. Aneka 

ragam budayanya juga terlihat unik dan menarik, demikian pula adat 

istiadatnya. Maka dengan kondisi demikian, Lampung dapat dijadikan mata 

rantai tujuan wisata. 
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Kabupaten Pesawaran adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. 

Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pesawaran.
8
 Semula kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten 

Lampung Selatan. Kabupaten pesawaran memiliki luas ± 117.377 ha dan 

jumlah penduduk sebanyak 421.497 jiwa. Potensi wisata di Kabupaten 

Pesawaran didominasi oleh objek wisata alam terutama pantai dan air terjun 

serta budaya, sesuai dengan topografi dan iklim kawasan. 

Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, 

Kabupaten Pesawaran Lampung adalah salah satu desa yang saat ini menjadi 

tempat wisata yang selalu ramai dikunjungi karna keindahan wisata baharinya 

yaitu pantai.
9
 Setiap akhir pekan, wisatawan yang datang ke Dusun Ketapang 

untuk berlibur kurang lebih 1000.  Jika hari libur nasional jumlah wisatawan 

yang datang akan lebih banyak. Wisatawan yang datang ke Dusun Ketapang 

untuk berlibur bukan hanya wisatawan dari dalam kota, tetapi adapula dari 

luar kota seperti Jakarta, Palembang, Bandung dan masih banyak kota-kota 

lainnya. Selain terkenal karena keindahan pariwisatanya, Dusun Ketapang, 

Desa Batu Menyan juga merupakan pelabuhan penyebrangan utama untuk 

berwisata ke Pulau Pahawang dan pulau-pulau lain yang berada disekitar 

Kabupaten Pesawaran.
10

 Wisatawan yang datang ke Dusun Ketapang untuk 

                                                             
8
Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Tersedia di BPS Pesawaran (5 

Oktober 2016). 
9
Dokumentasi Wawancara dengan Sekertaris Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran, tanggal 7 Maret 2020, pukul 10.00. 
10

Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Aris Penjaga Pantai Ketapang, tanggal 12 Maret 

2020, pukul 13.00 
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menyebrang ke Pulau Pahawang dan pulau-pulau lainnya yang ada di 

Kabupaten Pesawaran di akhir pekan kurang lebih 1000 orang, bahkan akan 

lebih banyak jika pada hari libur panjang. 

Sebelum menjadi desa yang terkenal dengan wisatanya, mayoritas 

penduduknya sebagai Nelayan, tetapi setelah berkembangnya objek 

pariwisata sebagian masyarakat berprofesi menjadi Tour Guide, dan Supir 

Kapal wisata.  

Berikut merupakan daftar pantai yang ada di Dusun Ketapang, Desa 

Batu Menyan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Lampung. 

Tabel 1. 1 

Daftar Pantai di Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan 

No Nama Pantai 

1 Pantai Ketapang 

2 Pulau Mahitam 

3 Pelabuhan  Penyebrangan wisata Antar 

Pulau 1,2, 3 dan 4 

 

Berdasarkan terdapatnya objek pariwisata tersebut seharusnya 

membawa dampak dalam meningkatkan peluang Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) untuk masyarakat Desa Ketapang terutama perempuan yang ada di 

Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan seperti berjualan, membuka rumah 

makan, toko baju, toko oleh-oleh, atau kerajinan tangan.  

Perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang tidak dapat 

dipisahkan dan mempunyai posisi yang sangat penting. Selain memiliki peran 

terhadap diri sendiri, namun perempuan juga memiliki peran terhadap 

keluarganya. Peran perempuan terhadap diri sendiri yakni mampu melakukan 
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hal-hal positif terhadap dirinya sendiri agar menjadi contoh yang baik bagi 

keluarganya.
11

 Pada saat ini sudah menjadi realita dalam kehidupan sosial 

bahwa kaum perempuan bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga, bekerja 

demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan hidup sendiri tanpa suami atau 

karena didasarkan oleh keduanya. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja 

khususnya yang sudah bekeluarga (Istri) menjadikan dirinya memiliki peran 

ganda dalam keluarga.
12

 

Perempuan merupakan suatu potensi, dimana persaingan global yang 

semakin menguat dan ketat, sehingga peran perempuan menjadi sangat 

penting dalam menjawab berbagai tantangan dan sekaligus memanfaatkan 

peluang di masa yang akan datang. Di Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan 

masih belum banyak perempuan yang memanfaatkan peluang Dari Pariwisata 

untuk menumbuhkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Desa tersebut. 

Berikut merupakan jumlah tabel perempuan yang memiliki Uaha Kecil dan 

Menengah (UKM) di Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan. 

Tabel 1. 2 

Perempuan yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah 

No Nama Pantai Jumlah UKM 

1 Pantai Ketapang 8 

2 Pulau Mahitam 5 

3 Pelabuhan Penyebrangan Wisata 

Antar Pulau 

12 

Sumber dari : Pengurus Pantai Desa Ketapang Batu Menyan. 

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas perempuan yang mempunyai Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) di Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan masih kurang 

                                                             
11

Ibid. h. 59 
12

Jeiske Salaa, “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga 

di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud”, Jurnal Holistik, No 15, 2015 
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jika dibandingkan dengan banyaknya pengunjung yang datang setiap hari 

libur. Seperti yang diketahui Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berada di 

posisi terendah dalam struktur ekonomi negara, tetapi banyak kontribusi 

pendapatan kepada negara. Tingkat persaingan sangat tinggi pada Usaha kecil 

dan Menengah(UKM) dengan persaingan yang ketat. Banyak Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) yang muncul, namun banyak yang kemudian 

bangkrut.
13

 

Usaha Kecil Menengah dalam Islam adalah hal yang tentu dihalalkan 

diketahui bahwa Nabi Muhammad pada awalnya adalah seorang pedagang 

dan juga kita dapat melihat ada sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi 

pada zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber 

modal yang besar. Dalam ekonomi islam usaha  mikro kecil dan 

menengahmerupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk 

mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Allah 

dan Rasullnya memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap 

pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan Rasulnya sebagai amalan 

yang akan dipertanggung jawab pada akhir zaman. 

Sejalan dengan uraian diatas maka penulis tertarik menganalisis dan 

menelusuri sejauh mana Dampak Pariwisata dan Peran Perempuan dalam 

meningkatkan Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah dalam Perspektif 

                                                             
13

 Verniaputri AgusetyaNingrum, “Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah 

(Ukm) Untuk Meningkatkan Citra Kota Malang Sebagai Destinasi Wisata Kuliner   (Studi 

Pada Ukm Berbasis Kuliner Kota Malang)”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 38 No 02, 

September 2016. 
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Ekonomi Islam ( Studi pada Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan Kabupaten 

Pesawaran Lampung) 

D. Batasan Masalah 

Untuk Memperjelas ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dan 

agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian ini fokus hanya terhadap Dampak Pariwisata dan Peran 

Perempuan dalam meningkatkan Pertumbuhan Usaha Kecil dan 

Menengah Menurut Prespektif Ekonomi Islam di Dusun Ketapang, Desa 

Batu Menyan saja. 

2. Batas wilayah penelitian hanya di Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan 

saja, Peneliti tidak Meneliti Pengaruh Pariwisata dan Peran Perempuan 

Terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam di luar Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalahnya adalah: 

1. Bagaimana Dampak Pariwisata Bahari dan Peran Perempuan di Dusun 

Ketapang, Desa Batu Menyan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM) ? 

2. Bagaimana Dampak Pariwisata Bahari dan Peran Perempuan di Dusun 

Ketapang, Desa Batu Menyan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM ) menurut Perspektif Ekonomi Islam ? 
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F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu 

yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus 

dilakukan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Dampak Pariwisata Bahari dan Peran Perempuan 

di Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan dalam Meningkatkan 

Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

b. Untuk mengetahui Dampak Pariwisata Bahari dan Peran Perempuan 

di Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan dalam Meningkatkan 

Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM ) menurut 

Perspektif Ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian  

Adapun Manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

a. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa 

ide atau gagasan untuk Pengaruh Pariwisata dan Peran Perempuan 

Terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah menurut Perspektif 

Ekonomi Islam. 

b. Bagi Penulis 

Menambah wawasan pengetahuan penulis dan untuk melengkapi 

salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana 
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dalam bidang Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negri Raden 

Intan Lampung. 

G. Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan 

secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti. Kerangka pikir pada 

penelitian mengenai Analisis Pengaruh Pariwisata Bahari dan Peran 

Perempuan terhadap pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah dalam 

perspektif Ekonomi Islam yang ada di Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan, 

Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Lampung. 

Selanjutnya menggunakan teori peran pariwisata bahari dan peran 

perempuan menurut perspektif Ekonomi Islam yang akan berdampak pada 

Pariwisata dan Peran Perempuan dalam meningkatkan pertumbuhan Usaha 

Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam yang ada di Dusun 

Ketapang, Desa Batu Menyan. Selanjutnya dari teori dan penerapan yang 

sudah ada akan menghasilkan sebuah penelitian mengenai Analisis Dampak 

Pariwisata dan Peran Serta Perempuan Terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil 

dan Menengah dalam perspektif Ekonomi Islam yang ada di Dusun 

Ketapang, Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten 

Pesawaran. 
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Gambar 1. 1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum terdapat kegiatan khusus dan 

mendetail mengenai kegiatan yang berhubungan dengan “Analisis Dampak 

Pariwisata dan Peran Serta Perempuan Terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil 

Usaha Kecil dan Menengah menurut 

Perspektif Ekonomi Islam 

Pariwisata Peran Perempuan 

Analisis Dampak Pariwisata Bahari Dan Peran 

Perempuan Dalam Meningkatkan Pertumbuhan 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Dusun 

Ketapang, Desan Batu Menyan, Kecamatan Teluk 

Pandan, Kabupaten  Pesawaran Lampung) 

Kesimpulan 
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dan Menengah (UKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi pada Desa 

Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Lampung).  

Penulisan skripsi ini, penulis mengkaji beberapa skripsi terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Tuti Edieti dengan jurnal yang berjudul ”Peran Mediasi Pertumbuhan 

Usaha Kecildan dan Menengah (UKM) di Kota Surakarta” pada 

Hubungan Pendapatan Sektor Pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Di Kota Surakata” dari lembaga pendidikan Universitas Tunas 

Pembangunan (UTP) Surakarta. Hasil dalam penelitian tersebut adalah 

analisis data ditemukan bahwa variabel pendapatan sektor pariwisata 

secara signifikan berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah dan 

pertumbuhan usaha.
14

 Penelitian yang dilakukan oleh Tuti Edieti ini 

memiliki persamaan teknik pengumpulan data dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama menggunakan teknik 

pengumpulan data Dokumentasi dan Wawancara. 

2. Siswanto Victorianus Aries dengan jurnal yang berjudul “Studi Peran 

Perempuan dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Melalui 

Teknologi Informasi di Kota Pekalongan (Penelitian ini Dibiayai oleh 

Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan)”, Hasil dari penelitian 

tersebut adalah Bidang Teknologi Informasi memberi prospek pada 

                                                             
14

Tuti Ediati, “Peran Mediasi Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada 

Hubungan Pendapatan Sektor Pariwisata Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota 

Surakata”, Jurnal Widaya Ganeswara, Vol. 14, Januari-Juni 2017,No. VII. 
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bangsa Indonesia yang tengah dilanda krisis ekonomi.
15

 Maka dari itu 

bisnis yang didukung oleh Teknologi Informasi perlu mendapat perhatian 

yang khusus karena sifatnya yang strategis bagi bangsa Indonesia. 

Jumlah wanita yang mendalami teknologi masih sangat sedikit, yang 

artinya hal ini menunjukkan bahwa minat wanita dalam bidang teknologi 

masih minim.  

Kemampuan dan keahlian para wanita dalam menggunakan teknologi 

informasi juga harus terus ditingkatkan. Metode penambahan wawasan 

dan informasi serta peningkatan kemampuan dan keahlian dapat 

dilakukan dengan cara pelatihan, workshop dengan teknik yang praktis 

dan sederhana dalam penyampaiannya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Siswanto Victorianus Aries memiliki persamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yaitu dari segi analisis data menggunakan 

metode Dokumentasi, Objek penelitian yaitu Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) dan Perempuan. Perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti terletak pada analisis data menggunakan analisis 

kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan analisis kualitatif. 

3. Kasmi, Intan Ratnasari dengan jurnal yang berjudul “Analisa Dampak 

Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Pringsewu dengan Peningkatan 

Penjualan Produk UMKM” hasil dari penelitian tersebut adalah 

perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang pesat. Sehingga 

                                                             
15

Siswanto Victorianus Aries, “Studi Peran Perempuan Dalam Pengembangan Usaha 

Kecil Menengah Melalui Teknologi Informasi Di Kota Pekalongan (Penelitian Ini Dibiayai 

Oleh Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan)”, Jurnal Dinamika Informatika, Vol. 1, 

Maret 2009, No. I. 
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teknologi informasi memegang pesan yang sangat kompleks bagi 

perkembangan informasi disegala bidang, salah satunya dibidang 

pariwisata pada Kabupaten Pringsewu, tetapi sistem penjualan tiket dan 

promosi yang dipakai saat ini masih menggunakan sistem manual. Sangat 

perlu adanya kemudahan pelayanan informasi dan penjualan tiket untuk 

memudahkan wisatawan yang jauh dari jangakauan.  

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara 

dan studi pustaka. Aplikasi ini memudahkan wisatawan untuk membeli 

tiket masuk pariwisata di Pringsewu secara online kapan saja dan dimana 

saja tanpa menyita waktu, serta wisatawan juga dapat mengetahui 

informasi pariwisata apa saja yang ada di Kabupaten Pringsewu. 

Sehingga waktu dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efesien bagi 

wisatawan dalam mencari, menerima, ataupun memberikan sebuah 

informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Hasil penelitian di dapatkan 

kenaikan penjualan produk UMKM dan kunjungan wisatawan dari luar 

Kabupaten Pringsewu.
16

 Penelitian ini memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama menggunakan 

pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. 

4. Assaf Arief dengan jurnal yang berjudul “Rancang Bangun Sistem 

Rekomendasi Pariwisata Mobile Advertising Menggunakan Metode 

Hybrid Filtering Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) di Pulau Ternate” hasil dari penelitian tersebut adalah 

                                                             
16

Kasmi, Intan Ratnasari, “Analisa Dampak Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten 

Pringsewu dengan Peningkatan Penjualan Produk UMKM” Jurnal Aktual, Vol. 16, Desember 

2018,No. II. 
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pengembangan antar muka mobile advertising di Kota Ternate. Telah 

mampu menyediakan akses informasi wisata dan kuliner Pulau Ternate 

dengan baik melalui uji coba pada mobile emulator dan beberapa tipe 

browser dan dapat membuat suatu aplikasi yang dapat mengintegrasikan 

antara peta virtual Google Maps dan layanan informasi kuliner dan 

wisata di Kota Ternate dengan berbagai fitur antara lain , daftar kuliner 

dan wisata, melihat detail kuliner atau wisata, pemberian rating, dan 

pencarian.
17

 

Penelitian yang dilakukan oleh Assaf Arief mempunyai persamaan 

dalam Objek penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) 

5. Nidyah Widyamurti dengan jurnal yang berjudul “Pemasaran Pariwisata 

Melalui Kemasan Produk UKM Standing Pouch Berbahan Paper Metal di 

Era Ekonomi Kreatif ” hasil penelitian tersebut adalah dalam era ekonomi 

kreatif, sub sektor industri kreatif kuliner menghasilkan UKM-UKM yang 

memproduksi makanan dan jajanan yang bervariasi. SDM lokal mengolah 

SDA setempat menjadi produk-produk kuliner yang kreatif dan bernilai 

ekonomis. Penelitian yang dilakukan oleh Nidyah Widiyamurti ini 

memiliki persamaan dengan objek  penelitian yang akan dilakukan peneliti 

yaitu UKM. Pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama 

menggunakan metode kualitatif. 

                                                             
17

Assaf Arief, “Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Pariwisata Mobile Advertising 

Menggunakan Metode Hybrid Filtering Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil 

Menengah (UKM) di Pulau Ternate”, Jurnal PROtek, Vol. 03, Mei 2016 No. I. 
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Perbedaannya yaitu penelitian yang di lakukan oleh Nidyah Widiyamurti 

membahas tentang “Pemasaran Pariwisata Melalui Kemasan Produk UKM 

Standing Pouch Berbahan Paper Metal di Era Ekonomi Kreatif” 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Analisis 

Dampak Pariwisata Bahari dan Peran Perempuan Terhadap Pertumbuhan 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

Berdasarkan laman Presiden RI (www.presidenri.go.id) dipaparkan 

bahwa ada sebanyak 56 juta UKM di Indonesia dan 70% diantaranya 

terdiri dari UKM pangan. UKM terbukti memiliki kemampuan dan potensi 

menjadi penggerak ekonomi. Presiden Joko Widodo mendorong produk 

UKM untuk mampu menembus pasar global. Salah satu cara yang 

disarankan adalah memberikan perhatian khusus kepada kemasan suatu 

produk, dikarenakan kemasan yang menarik akan mampu menarik 

perhatian konsumen, apalagi jika produk sudah siap untuk masuk ke pasar 

ekspor. Karena nilai ekonomis dan daya tarik visual yang bisa ditampilkan 

pada permukaannya.
18

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah 

pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan 
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data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.
19

 

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu 

karena metode kulitatif lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan 

dengan kenyataan ganda, metode kualitatif juga menyajikan hakekat 

hubungan antara peneliti dan responden secara langsung.
20

 Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan sampel 

populasi. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif  yaitu penelitian 

pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.
21

 

Deskriptif yang penulis tulis dalam penelitian ini adalah jawabaan 

responden mengenai bagaimana Dampak Pariwisata Bahari dan Peran 

Perempuan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) di Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan, Kecamatan 

Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Lampung. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam analisis ini adalah sumber data 

primer dan sekunder. 

a. Data Primer 
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Data Primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh 

perorangan atau organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan 

untuk kepentingan studi yang bersangkutan, yang dapat berupa interview 

dan observasi.
22

 Data primer dalam penelitian ini adalah semua data yang 

diperoleh dari responden baik berupa tanggapan maupun pernyataan. Hal 

ini sebabkan oleh beberapa hal, yaitu data primer bersifat lebih terperinci 

dari pada data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi 

penelitian yaitu di Dusun Ketapang, Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk 

Pandan, Kabupaten Pesawaran Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak 

lain bukan oleh periset sendiri untuk tujuan yang lain. Mengandung arti 

bahwa periset sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut 

kepada pihak lain yang telah mengumpulkannya dilapangan. Keberadaan 

data sekunder tidak dipengaruhi oleh riset yang akan dijalankan oleh 

peneliti, dengan kata lain data tersebut sudah disediakan oleh pihak lain.
23

 

3. Populasi dan Sampel. 

a. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti.
24

 

Populasi dalam penelitian ini adalah perempuan di Dusun Ketapang, Desa 

Batu Menyan yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 25 
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orang. Jika populasi penelitian dalam penelitian ini berjumlah kurang dari 

100 maka sampel yang diambil semuanya, tetapi apabila populasi 

penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 1-

10% atau 20-25% atau lebih
25

. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
26

 Apa yang dipelajari dari sample itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlalukan untuk populasi. Untuk itu sample 

yang diambil dari pupulasi harus betul-betul refserentatif (mewakili). Pada 

penelitian ini, sample nya adalah semua perempuan pemilik Usaha Kecil 

dan Menengah, sebanyak 25 orang, populasi dalam penelitian ini 

berjumlah kurang dari 100, maka sampel yang di ambil adalah seluruh 

populasi tersebut, dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian 

populasi sampel. 

4. Metode Pengumpulan data 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa teknik yang penulis gunakan antara lain: 

a. Observasi 
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Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk 

mendapatkan data. 
27

 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan 

tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi 

(interviewe). 
28

 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal 

atau variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, notulen rapat, 

agenda dan lain sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk 

mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai 

dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data 

yang lebih objektif dan jelas.
29

 

d. Riset kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat 
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diruang perpustakaan, yaitu berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, 

catatan, dokumen-dokumen, dan lain-lain.
30
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25 
 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Pariwisata 

1. Pengertian Pariwisata Secara Umum 

Istilah pariwisata (tourism) baru muncul di masyarakat kira-kira pada 

abad ke-18, khususnya sesudah Revolusi Industri di Inggris. Istilah pariwisata 

berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (tour), yaitu suatu aktivitas 

perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, di luar tempat tinggal 

sehari-hari dengan suatu alasan apa pun selain melakukan kegiatan yang bisa 

menghasilkan upah atau gaji.
31

 

Menurut Undang-Undang No.9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, 

pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk 

perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait di bidang 

ini. Sedangkan pariwisata menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 

berbagai macam kegiatan wisata didukung fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. 

Organisasi pariwisata dunia, UNWTO, mendefinisikan pariwisata 

sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang di luar tempat tinggal dan 

lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, 

bisnis, atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang 

dikunjunginya tersebut. Menurut Hunzieker dan Krapf dalam Soekadijo, 

pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala 
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yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan 

syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan 

yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun 

sementara.
32

 

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, 

peningkatan penghasilan, standar hidup sektor-sektor produktif lainnya.
33

 

Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks yang dapat dipandang 

sebagai suatu sistem yang besar yang mempunyai berbagai komponen seperti 

ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya.
34

 Industri pariwisata 

adalah suatu industri yang sangat penting karena menghasilkan devisa, 

menimbulkan transaksi triliyunan rupiah, menciptakan lapangan kerja, dan 

mendorong pertumbuhan produk.
35

 Sarana pariwisata terbagi menjadi tiga 

bagian penting yaitu : 

a. Sarana Pokok Pariwisata (Main Tourism Superstructures). 

b. Sarana Pelengkap Pariwisata (Suplementing Toursm). 

c. Sarana Penunjang Pariwisata (Supporting Toursm).
36
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Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang 

menghubungkan tempat asal wisatawan dan tujuan wisatanya.
37

 Pada 

hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari 

seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan 

berpergiannya adalah karena berbagai kepentingan ekonomi, sosial, politik, 

kebudayaan, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin 

tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.
38

 Semua definisi yang 

dikemukakan tentang pariwisata, meskipun berbeda dalam penekanan, selalu 

mengandung beberapa ciri pokok, yaitu : 

a. Adanya unsur travel (perjalanan), yaitu pergerakan manusia dari satu 

tempat ke tempat lainnya. 

b. Adanya unsur tinggal sementara di tempat yang bukan merupakan 

tempat tinggal yang biasanya. 

c. Tujuan utama dari pergerakan manusia tersebut bukan untuk mencari 

penghidupan/pekerjaan di tempat yang dituju.
39

 

2. Pariwisata Menurut Para Ahli 

Menurut   Robinson   dalam   Piata,   pariwisata   berkembang   karena 

adanyagerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, 

menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapat 
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perjalanan baru.
40

 Menurut Kurt Morgenroth, pariwisata dalam arti sempit 

adalah lalulintas orang-orang yang meninggalkan tempat kediamannya 

untuk sementara waktu, untuk berpesiar di tempat lain semata -mata sebagai 

konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan, guna memenuhi 

kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam 

daripribadinya.
41

 

Menurut Mathieson dan Wall, mengatakan bahwa pariwisata mencakup 

tige elemen utama, yaitu 
42

: 

a. Dynamic element, yaitu travel ke suatu destinasiwisata. 

b. A static element, yaitu singgah di daerah tujuan. 

c. A consequential element, atau akibat dari dua hal diatas (khususnya 

terhadap masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan 

fisik dari adanya kontak denganwisatawan. 

Menurut Pendit, pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan 

untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenis pariwisata tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Wisata Budaya 

Wisata budaya yakni perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan 

untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan 

kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, mempelajari 
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keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni 

mereka. Seiring perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan–

kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan–kegiatan budaya, seperti 

eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni musik, dan seni suara), atau 

kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya.43 

b. Wisata Maritim atau Bahari 

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, 

lebih–lebih di danau, pantai, teluk, atau laut seperti memancing, berlayar, 

menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan 

mendayung, melihat–lihat taman laut dengan pemandangan indah di 

bawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang banyak 

dilakukan didaerah–daerah atau negara–negara maritim, di Laut Karibia, 

Hawaii, Tahiti, Fiji dan sebagainya. Indonesia memiliki banyak tempat dan 

daerah yang memiliki potensi wisata maritim ini, seperti misalnya pulau– 

pulau Seribu di Teluk Jakarta, Danau Toba, pantai Pulau Bali dan pulau– 

pulau kecil disekitarnya, taman laut di Kepulauan Maluku dan sebagainya. 

Jenis ini disebut pula wisata tirta.
44

 

c. Wisata Cagar Alam (Wisata Konservasi) 

Jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau 

biro perjalanan yang mengkhususkan usaha–usaha dengan jalan mengatur 

wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah 
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pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang–

undang.  

Wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan 

pecinta alam dalam kaitannya dengan kegemaran memotret binatang atau 

marga satwa serta pepohonan kembang beraneka warna yang memang 

mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Wisata ini 

banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran 

hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang dan marga satwa 

yang langka serta tumbuh–tumbuhan yang jarang terdapat di tempat–

tempat lain. Bali memiliki wisata Cagar Alam yang telah berkembang 

seperti Taman Nasional Bali Barat dan Kebun Raya Eka Karya.
45

 

d. Wisata Pertanian (Agrowisata) 

Sebagai halnya wisata industri lainnya, wisata pertanian ini adalah 

pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek–proyek pertanian, 

perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan 

rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan 

studi maupun melihat–lihat sekeliling sambil menikmati segarnya tanaman 

beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur–mayur dan 

palawija di sekitar perkebunan yang dikunjungi.46 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan 

perjalanan yang dilakukan sesorang secara sukarela dan bersifat sementara 

waktu untuk menikmati objek dan daya tarik wisata  tersebut. 
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3. Dasar Hukum Pariwisata 

Dasar hukum pariwisata diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Undang- undang No. 

10 tahun 2009 menjelaskan ketentuan umum tentang pariwisata, asas, fungsi 

dan tujuan pariwisata, prinsip penyelenggaran pariwisata, pengembangan 

kepariwisataan, kawasan strategis, usaha pariwisata, hak kewabijan dan 

larangan, kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah.Koordinasi, 

Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Gabungan Industri Pariwisata 

Indonesia, pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, serifikasi, dan 

tenaga kerja, pendanaan, sanksi administrasif, ketentuan pidana, ketentuan 

peralihan dan ketentuan penutup.47 

a. Asas Pariwisata. 

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: 

1) Manfaat. 

2) Kekeluargaan. 

3) Adil dan merata. 

4) Keseimbangan. 

5) Kemandirian. 

6) Kelestarian. 

7) Partisipatif. 

8) Berkelanjutan. 

9) Demokratis. 
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10) Kesetaraan. 

11) Kesatuan. 

b. Fungsi Pariwisata 

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan 

intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta 

meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

c. Tujuan Pariwisata 

Kepariwisataan bertujuan untuk : 

1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. 

2) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. 

3) Menciptakan Lapangan Pekerjaan. 

4) Menghapus Kemiskinan. 

4. Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan baik 

bagi wisatawan maupun warga setempat. Basis pengembangan pariwisata 

adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam (pesona alam). 

Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan 

peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan 

produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui 

pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan 

pariwasata. 
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Menurut Wahab, ada dua hal yang dapat ditawarkan kepada wisatawan 

untuk berkunjung kesuatu daerah tujuan wisata, dimana kedua hal tersebut 

dapat berupa alamiah atau buatan manusia yaitu
48

: 

a. Sumber Sumber Alam 

1) Iklim, yaitu udara yang lembut, bersinar matahari, kering dan bersih. 

2) Tata letak tanah dan pemandangan alam yakni dataran, pegunungan 

yang berpanorama indah, danau, sungai, pantai, bentuk-bentuk yang 

unik, pemandangan yang indah, air terjun, daerah (gunung berapi, 

gua, dan lain-lain). 

3) Unsur rimba yakni hutan-hutan lebat, pohon-pohon langka, dan 

sebagainya. 

4) Flora dan fauna yakni tumbuhan aneh, barang-barang beragam jenis 

dan warna, kemungkinan memancing, berburu dan bersafari foto 

binatang buas, taman nasional dan taman suaka binatang buas dan 

sebagainya. 

b. Hasil Karya Buatan Manusia yang Ditawarkan. 

Yang berdiri sejarah, budaya dan agama : 

1) Monumen-monumen dan peninggalan-peninggalan bersejarah dari 

masa lalu. 

2) Tempat-tempat budaya seperti museum, gedung kesenian, tugu 

peringatan, perpustakaan, pentas-pentas budaya rakyat, industri seni 

kerajinan tangan dan lain-lain. 
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Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang 

matang sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik juga dari segi 

ekonomi, sosial dan juga budaya.
49

 Lebih jelasnya pengembangan 

pariwisata adalah suatu usaha mengembangkan atau memajukan objek 

wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari 

segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat 

menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. 

c. Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan Pariwisata 

Sebelum orang lain melakukan perjalanan wisatanya, terlebih dahulu 

kita menyediakan sarana dan pra sarana Pariwisata seperti berikut: 

1) Fasilitas transportasi. 

2) Fasilitas akomodasi. 

3) Fasilitas Catering Service. 

4) Objek dan atraksi wisata. 

5) Aktivitas rekreasi. 

6) Fasilitas pembelanjaan. 

7) Tempat atau took.
50

 

Semua ini merupakan prasarana dan sarana kepariwisataan yang harus 

diadakan sebelum kita mempromosikan suatu daerah tujuan wisata. 

Sedangkan mengenai prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang 
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dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar 

sedemikan rupa. 

Membangun pariwisata secara berkelanjutan yang berbasis pada alam, 

budaya (heritage), sosial, dan ekonomi sarat dengan kompleksitas yang 

melibatkan baik wisatawan maupun masyarakat yang bertindak  sebagai tuan 

rumah. Peranan sumber daya dalam pembangunan merupakan sesuatu yang 

tidak diperdebatkan karena sumber daya alam adalah input yang dapat diolah 

dan dikembangkan menjadi sesuatu yang baru, seperti menjadi objek 

wisata.Konsekuensinya, pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan 

menjadi tanggung jawab kita semua.
14

 Pembangunan kepariwisataan dilakukan 

berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang 

diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan 

memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, 

serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
51

 

5. Karakteristik Produk Pariwisata. 

Produk pariwisata merupakan produk jasa yang bersifat kompleks dan 

mempunyai karakteristik spesial, dimana akan membedakan mereka dengan 

produk manufaktur, seperti produk barang-barang elektronik ataupun hasil 

bumi. Pemahaman atas karakteristik produk pariwisata sangat diperlukan 

dalam keberhasilan suatu pemasaran produk pariwisata tersebut. Untuk lebih 
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jelasnya, karakteristik tentang produk pariwisata yang merupakan produk jasa, 

karakteristiknya antara lain sebagai berikut :
52

 

a. Intangibilty 

Sebuah produk jasa yang bersifat intangible artinya produk tersebut 

tidak dapat didemontrasikan atau dicoba (dites) sebelum dibeli atau 

digunakan. Produk jasa atau pariwisata hanya dapat sebatas menawarkan 

janji atau garansi serta ketepatan waktu penyediaan jasa kepada 

wisatawan yang akan melakukan perjalanan wisata. 

b. Perishability 

Sebuah produk jasa seperti produk pariwisata (tidak seperti produk 

barang) yang tidak dapat disimpan lama, dan kemudian untuk dijual saat 

harga tinggi. 

c. Inseparibility 

Pada umumnya, produk jasa diproduksi dan dikonsumsi pada 

tempat yang sama dan bersamaan. Tidak sama seperti barang, suatu 

produk pariwisata harus dikonsumsi pada tempat di mana produk itu 

dihasilkan. 

d. Complementarity Of Tourist Service 

Produk masing-masing perusahaan pariwisata itu baru akan tinggi 

nilainya bila produk yang satu dikombinasikan dengan produk yang lain 

hingga memiliki nilai yang lebih tinggi (value added) bagi konsumen 

pemakainya seperti wisatawan. 
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e. Pemasaran Memerlukan Dukungan Organisasi Resmi 

Karena sifat dan karakter produk industri pariwisata yang jauh 

berbeda dengan produk manufaktur, apalagi dengan karakter supply yang 

terpisah-pisah dan terdiri perusahaan kecil menengah, sedang permintaan 

dalam satu paket wisata yang utuh, maka wajar pemerintah ikut 

membantu suksesnya pemasaran dalam kepariwisataan 

f. Memerlukan After Sales Service 

Salah satu faktor yang paling penting dan menentukan adalah 

pelayanan purna jual (after sales service). Umumnya orang tidak mau 

membeli barang berharga yang tidak disertai pelayanan purna jual. 

6. Komponen Pariwisata. 

Wisatawan yang melakukan perjalanan ke Daerah Tujuan Wisata (DTW) 

memerlukan berbagai kebutuhan dan pelayanan mulai dari keberangkatan 

sampai kembali lagi ke tempat tinggalnya. Aktivitas pariwisata sangat terkait 

dengan kehidupan kita sehari- hari. Sama seperti yang kita lakukan setiap hari, 

wisatawan juga butuh makan dan minum, tempat menginap, serta alat 

transportasi yang membawanya pergi dari suatu tempat ke tempat lainnya, 

untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan tersebut. 

Daerah Tujuan Wisata harus didukung empat komponen utama atau 

yang dikenal dengan istilah “4A” yaitu :
53
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a. Atraksi (Atraction) 

Atraksi merupakan komponen yang signifikan dalam menarik 

wisatawan. Maka ada banyak alasan mengapa orang berwisata ke suatu daerah. 

Beberapa yang paling umum adalah untuk melihat keseharian penduduk 

setempat, menikmati keindahan alam, menyaksikan budaya yang unik, atau 

mempelajari sejarah daerah tersebut. 

b. Fasilitas ( Amenities) 

Secara umum pengertian amenities adalah segala macam prasarana 

dan sarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah 

tujuan wisata. 

c. Aksesibilitas (Access) 

Jalan masuk atau pintu masuk utama ke daerah tujuan wisata 

merupakan access penting dalam kegiatan pariwisata. Airport, 

pelabuhan, terminal, dan segala macam jasa transportasi lainnya 

menjadi access penting dalam pariwisata. Access dapat diidentikkan 

dengan transferabilitas yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah 

yang satu ke daerah yang lain. 

d. Pelayanan Tambahan (Ancillary Service) 

Sering disebut juga pelengkap yang harus disediakan oleh 

pemerintah daerah dari suatu daerah tujuan wisata, baik untuk pelaku 

pariwisata. Pelayanan yang disediakan termasuk : pemasaran, 

pembangunan fisik (jalan raya, rel kereta, air minum, listrik, telepon, 

dan lain-lain) serta mengkoordinir segala macam aktivitas dan dengan 
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peraturan perundang-undangan baik di objek wisata maupun di jalan 

raya. 

7. Dampak  Pariwisata Bagi Ekonomi 

Pengaruh pariwisata yang dimaksud yaitu dampak yang 

dikembangkannya pariwisata antara lain yaitu :
54

 

a. Dampak Positif 

Pengaruh positif yang ditimbulkan dari pengembangan industri 

pariwisata ini antara lain adalah: 

1) Membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk komunitas lokal atau 

penduduk sekitar dan peluang bisnis mendirikan Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM). 

2) Meningkatkan pendapatan Masyarakat. 

3) Maka dengan dikembangkannya lokasi pariwisata ini, maka dibangun 

dan dikembangkan pula akses menuju lokasi agar lebih mudah 

dijangkau oleh wisatawan. Maka masyarakat sekitarpun bisa 

menikmati pembangunan tersebut seperti tersedianya jalur perjalanan 

yang lancar, dan transportasi yang memadai. Semakin 

dikembangkannya lokasi pariwisata ini, makadapat mendorong 

peningkatan pembangunan daerah sekitar dan tersedianya fasilitas 

umum yang semakin banyak, seperti penginapan, dan lain-lain. 

Penelitian ini memiliki batasan dalam membahas dampak ekonomi 
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sektor Pariwisata terhadap pendapatan dan kesempatan kerja sehingga 

pada sub-sub berikutnya akan dijelaskan mengenai konsep dari pengaruh 

tersebut yaitu: 

1) Pendapatan 

Terdapatnya sektor pariwisata disuatu daerah akan mampu 

menghasilkan dampak ekonomi terhadap daerah tersebut. 

Pengaruhekonomi akan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat lokal. 

Pernyataan ini juga dijelaskan oleh Vanhove yang menyatakan bahwa 

Pendapatan yang tinggi dari adanya sektor pariwisata dapat memicu 

kenaikan harga berbagai barang dan jasa di kawasan wisata. 

Menurut Wan Chai pendapatan yang diperoleh dari kegiatan 

Pariwisata adalah dalam industri pariwisata, sebagian besar pendapatan 

berasal dari upah dan gaji yang diterima oleh orang- orang yang secara 

langsung atau tidak langsung terlibat dalam industri. Pendapatan 

merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga 

dari berusaha atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam ragam, seperti 

bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga bekerja pada 

sektor pemerintah dan swasta. Tingkat pendapatan merupakan salah satu 

kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif 

rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan 

rendah pula. 

2) Pariwisata dan Kesempatan Kerja 

  Banyak kegiatan yang biasanya ditimbulkan oleh pariwisata 
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pada suatu negara, salah satunya akan mendatangkan lebih banyak 

kesempatan kerja dari suatu sektor ekonomi lainya. Alasannya karena 

industri pariwisata umumnya berorientasi pada penjualan jasa. Pernyataan 

bahwa industri pariwisata itu bersifat padat karya, hal itu tidak dapat 

pungkiri. Akibat langsung pariwisata pada bidang kesempatan kerja 

dirasakan lebih mendatangkan manfaaat pada negara-negara sedang 

berkembang dari pada negara-negara Industri maju, karena di negara-

negarasedang berkembang itu cakupan kegiatan ekonomi masih terbatas.
55

 

Industri pariwisata merupakan industri yang sifatnya menyerap 

kebutuhan tenaga kerja, sehingga pengembangan pariwisata berdampak 

positif pada perluasan usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja lahir 

akibat adanya permintaan wisatawan. Kedatangan wisatawan ke suatu 

daerah akan membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi pengusaha 

hotel, warung, dagang dan lain-lain. 

3) Usaha Pariwisata 

 Untuk melihat kesempatan kerja di bidang pariwisata dapat dilihat 

dengan cara mengelompokkan usaha pariwisata ke dalam beberapa bidang 

usaha. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau 

jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan 

pariwisata. Usaha pariwisata meliputi bidang usaha seperti membuka 

Usaha Kecil dan Menengah kebutuhan Wisatawan, Rumah Makan, dan 
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Jasa Sewa seperti Penginapan, dan Alat-alat Snorkling atau Diving. 

4) Peluang Usaha 

 Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat 

seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seseorang wirausaha 

mendapatkan keuntungan. Banyaknya peluang yang disias-siakan sehingga 

berlalu begitu saja karena tidak semua orang dapat melihat peluang dan 

yang melihat pun belum tentu berani memanfaatkn peluang tersebut. 

Hanya seorang wirausahawan yang dapat berfikir kritis serta berani 

mngambil risiko itulah yang dengan tanggap dan cepat memanfaatkan 

peluang. Peluang usaha yang telah diambil tentu akan memiliki 

konsekuensi bagi pengambil keputusan, jika berhasil dapat dikatakan 

mendapat keuntungan, namun jika gagal maka itu bagian dari resiko yang 

harus dihadapi. 

b. Dampak Negatif 

 Dampak positif pariwisata terhadap ekonomi yang telah diuraikan 

di atas, juga tidak dapat dipungkiri tedapat beberapa dmapak negatif dari 

kebebasan pariwisata bagi ekonomi suatu daerah atau negara. Dampak 

negarif tersebut diantarannya: 

1) Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata. 

2) Sifat pariwisata yang musiman, tidak dapat diperediksi dengan 

tepat yang menyebbakan pengambialn modal investasi juga tidak 

pasti. 
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8. Pengertian Pariwisata Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Pariwisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan 

ciptaan Allah Ta’ala, menikmati indahnya alam sebagai pendorong jiwa 

manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi 

menunaikan kewajiban hidup. Konsep Islam perjalanan manusia dengan 

maksud dan keperluan tertentu di permukaan bumi (berpariwisata), harus 

diiringi dengan keharusan untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran dari 

hasil pengamatan dalam perjalanannya.
56

 

Sementara itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai ideal dari 

kepariwisataan bagi Islam adalah bagaimana umatnya mengambil i’tibar atau 

pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanan yang dilakukan. Sementara 

itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai ideal dari kepariwisataan bagi Islam 

adalah bagaimana umatnya mengambil i’tibar atau pelajaran dari hasil 

pengamatan dalam perjalanan yang dilakukan dan tujuan manusia sebagai 

khalifah di muka bumi untuk menjaga dunia dari kerusakan seperti di 

isyarakatkan dalam Q.S Al-Baqarah 30 : 

ِض َخيٍِ َزأ ئَِنِة إِوًِّ َجبِعٞو فًِ ٱۡلأ
َٰٓ َميََٰ إِذأ قَبَه َزبَُّل ىِيأ فُِل ََ ٌَسأ ََ ِسُد فٍٍَِب َعُو فٍٍَِب َمه ٌُفأ ْا أَتَجأ َُٰٓ  قَبىُ

ۖ فَةا

يَُمُنَ  يَُم َمب َٗل تَعأ ًَٰٓ أَعأ ُس ىََلۖ قَبَه إِوِّ وُقَدِّ ََ ِدَك  ُه وَُسبُِّح بَِحمأ وَحأ ََ َمبََٰٓء   ٱىدِّ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih 

                                                             
56

Bachrudin Saleh ,“Strategi Bisnis Pariwisata”, (Bandung: Perpustakaan Nasional 

Katalog Dalam Dunia Terbitan,2019) h. 158 



44 
 

 
 

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
57

 

Menurut ayat diatas, perjalanan manusia dengan maksud dan keperluan 

tertentu di permukaan bumi harus selalu diiringi dengan kehati-hatian karena 

manusia sesungguhnya di utus oleh Allah SWT sebagai Khalifah di muka 

bumi, tetapi banyak kerusakan yang dilakukan oleh manusia, seperti yang di 

jelaskan di dalam Al Qur’an, yaitu dalam Q.S Ar- Rum ayat 41: 

ِدي ٱىىَّبِس ىٍُِ  ٌأ ِس بَِمب َمَسبَتأ أَ بَحأ ٱىأ ََ بَسِّ  فََسبُد فًِ ٱىأ َض ٱىَِّري َعِميُُْا ظٍَََس ٱىأ ُمأ ِرٌقٍَُم بَعأ ىََعيٍَّ

ِجُعُنَ   ٌَسأ

Artinya: ”Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena  

perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(ke jalan yang benar).” 

9. Karakteristik Pariwisata Menurut Perpektif Ekonomi Islam 

Menurut Chukaew dalam Artikel Corresponding Outhor Haydar 

Taysani, Dkk, terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah 

dari segi administra si dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal 

tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu : 

a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim 

secara keseluruhan. 

b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip- 

prinsip Islam. 
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c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip 

Islam. 

d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal. 

f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi. 

g. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim 

melakukan kegiatan keagamaan, dan lain-lain. 

h. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip 

Islam 

Menurut kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan badan 

pengurus harian DSN MUI pariwisata syariah mempnyai kriteria umum 

sebagai berikut: 

a. Berorientasi pada kemaslahatan umum. 

b. Berorientasi pada pencegahan dan keamanan. 

c. Menghindari kemusryikan dan khuafat. 

d. Menghindari maksiat, seperti Zina, pornografi, pornoaksi, minuman 

keras, narkoba dan judi. 

e. Menjaga perilaku, etika, dan nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti 

menghindari perilaku hedonis dan asusila. 

f. Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan. 

g. Bersifat universal, dan inklusif. 

h. Menjaga kelestarian lingkungan. 
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i. Menghormati nilai sosial, budaya dan kreatif lokal.
58

 

B. Peran Perempuan 

1. Pengertian Peran Perempuan 

Perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang tidak dapat 

dipisahkan dan mempunyai posisi yang sangat penting. Selain memiiki peran 

terhadap diri sendiri, namun perempuan juga memiliki peran terhadap 

keluarganya. Peran perempuan terhadap diri sendiri yakni mampu melakukan 

hal-hal positif terhadap dirinya sendiri agar menjadi contoh yang baik bagi 

keluarganya. Peran perempuan dalam keluarganya yakni:  

a. Peran Perempuan Sebagai Istri 

Perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga 

sebagai pendamping suami seperti sesudah menikah, sehingga dalam 

rumah tangga tetap terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang 

yang sejati. perempuan sebagai istri dituntut untuk setia pada suami 

agar dapat menjadi motivator kegiatan suami. Seorang istri juga 

harus pandai menyenangkan hati suaminya.
59

 Ia harus bersikap 

sopan santun, bermuka manis, ramah, menunjukkan kecintaan yang 

penuh terhadap suami. Bertutur kata lemah lembut dengan budi 

bahasa yang menarik akan menciptakan kerukunan dan kedamaian.  
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Seorang istri harus bisa menjadi pelipur lara dan menjadi 

penenang hati dikala suami sedang dilanda kesusahan atau kesulitan, 

serta dapat memberi harapan ketika suami akan berputus asa. 

Seorang istri harus taat kepada suaminya meskipun istri lebih tinggi 

pendidikannya, atau lebih besar penghasilannya. 

b. Peran Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga 

 Sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab secara terus-

menerus memperhatikan kesehatan rumah dan tata laksana rumah 

tangga, mengatur segala sesuatu di dalam rumah tangga untuk 

meningkatkan mutu hidup. Keadaan rumah harus mencerminkan 

rasa nyaman, aman tentram, dan damai bagi seluruh anggota 

keluarga.
60

 

c. Peran Perempuan Sebagai Pendidik. 

  Ibu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga dan putra-

putrinya. Menanamkan rasa hormat, cinta kasih kepada Allah swt; 

serta kepada masyarakat dan orang tua. Pada lingkungan keluarga, 

peran ibu sangat menentukan perkembangan anak yang tumbuh 

menjadi dewasa sebagai warga negara yang berkualitas dan pandai.
61

 

Maka di dalam lingkungan keluarga perempuan sebagai orang tua 

akan mengemban tugas untuk mengasuh dan mendidik anaknya. 

Kewajiban ini didasari oleh rasa kasih sayang yang berarti ada 

tanggung jawab moral. Orang tua wajib untuk membimbing anaknya 
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dari bayi sampai ke masa kedewasaannya, hingga anak telah mampu 

untuk mandiri. 

2. Peran Perempuan dalam Masyarakat 

Sudah terjadi realita dalam kehidupan sosial bahwa kaum perempuan 

bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga, bekerja demi memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan hidup sendiri tanpa suami atau karena didasarkan 

oleh adanya tekanan ekonomi atau kebutuhan keluarga yang semakain 

kompleks. Sebelum mengulas lebih detail mengenai permasalahan di atas, 

maka akan diketengahkan rumusan konsep tentang keluarnya perempuan 

untuk bekerja, kondisi ini semat-mata disebabkan oleh tekanan ekonomi dan 

adanya keinginan untuk menjawab segala macam persoalan keterbatasan 

penghasialan suami, sementara kebutuhan hidup keluarga saat ini serba 

kompleks. 

Berdasarkan pada uraian di atas Muhammad Najatullah Ash Siddiqi 

mengemukakan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam pandangan 

Islam bertujuan untuk: 

a. Memenuhi kebutuhan hidup seorang secara sederhana; 

b. Memenuhi kebutuhan keluarga; 

c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang; 

d. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan; Memberikan 

sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.
62
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Selain bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, perempuan 

diharapkan melakukan aktivitas di luar rumah sebagai anggota masyarakat. 

Perempuan diarahkan untuk berperan ganda yang sengaja diarahkan 

pemantapan kedudukannya untuk menjadi mitra sejajar dengan laki-laki 

dalam keluarga serta masyarakat serta dapat berperan aktif meningkatkan 

perannya itu dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. 

3. Perempuan Bekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Eksistensi Wanita dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai bagian 

dari rahmatan lil’alamin. Pembahasan tentang wanita terkait langsung dengan 

pria. Islam menganjarkan adanya persamaan antar manusia, baik antara pria 

dan wanita maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Berdasarkan 

pandangan manusia, perbedaan yang meninggikan atau merendahkan 

seseorang sesungguhnya hanya nilai pengabdian dan ketakwaannya pada 

Allah SWT.
63

 Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian sangat 

besar dan kedudukan terhormat kepada wanita dalam surat Al-Hujaraat : 13 

َٰٓأٌٍََُّب  إِنَّ  ٱىىَّبسُ  ٌََٰ
ۚ
ْا َُٰٓ قَبَبَٰٓئَِو ىِتََعبَزفُ ََ ب  ُنمأ ُشُعُبا ىََٰ َجَعيأ ََ أُوثَىَٰ  ََ ه َذَمٖس  ُنم مِّ ىََٰ إِوَّب َخيَقأ

َسَمُنمأ ِعىَد  ِ أَمأ ُنمأۚ إِنَّ  ٱَّللَّ قَىَٰ َ أَتأ   ٥١َعيٌٍِم َخبٍِٞس  ٱَّللَّ

Artinya : “ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
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disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. ”
64

 

Banyak kalangan masyarakat termasuk perempuan sendiri yang 

menganggap bahwa tempat perempuan adalah di rumah. Anggapan semacam 

itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan agama, namun berkaitan dengan 

keterbelakangan. Saat ini setelah masyaraka mengalami kemajuan banyak 

perempuan yang melaksanakan pendidikan sampai pada tingkat tinggi. Sebagai 

dampak peningkatan pendidikan perempuan, jumlah perempuan yang 

melakukan kegiatan diluar rumah tangga semakin besar. Lapangan  kegiatan 

yang mereka masuki hampir tidak ada bedanya dengan lapangan kegiatan yang 

dilakukan oleh laki-laki.
65

 

Perempuan yang bekerja di luar rumah dari sudut pandangan Islam 

sebenarnya masalah ini bukanlah persoalan. Kegiatan perempuan di luar rumah 

tangga sudah berlangsung sejak zaman permulaan Islam.
66

 Selain itu, fungsi 

perempuan sebagai tokoh masyarakat sudah ditemukan sejak zaman sahabat. 

Bahkan kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan para istri Nabi sendiri, 

untuk perempuan karier kita bisa menyebut Siti Khadijah r.a. Beliau dikenal 

sebagai seorang perempuan pengusaha yang sukses. 
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C. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ialah sebuah istilah yang mengacu 

ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 

200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta 

usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 

1998 mengenai Usaha Kecil yakni: “Kegiatan ekonomi rakyat yang 

berskala kecil dengan bidang usaha yang secara meyoritas merupakan 

kegitan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan 

usaha yang tidak sehat”. Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 

1995 ialah sebaga berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua 

Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 

(Satu Miliyar Rupiah). 

c. Milik Warga Negara Indonesia. 

d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik 

langsung maupun tidak dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. 

e. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hokum, atau bagian usaha yang berbadan hokum, termasuk koperasi.
67
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Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
68

 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

ini. 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini.  

Berdasarkan beberapa defenisi Usaha Kecil dan Menengah di atas, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa Usaha Kecil dan Menengah merupakan 
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suatu kegiatan usaha menghasilkan laba yang dikerjakan satu orang atau lebih 

sesuai kelompok usahanya.
69

 

2. Ciri-ciri Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

Berikut beberapa ciri dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sebagai 

berikut: 

a. Bahan baku mudah diperoleh. 

b. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih 

teknologi. 

c. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun. 

d. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. 

e. Peluang pasar cukup luas, sebgaian besar produknya terserap di. pasar 

lokal/domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk 

diekspor. 

f. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekonomis 

menguntungkan.
70

 

3. Peran Penting Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

Secara umum Usaha Kecil dan Menengah dalam perekonomian 

nasional memiliki peran : 

a. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi. 

b. Penyedia lapangan kerja terbesar. 
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c. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan 

pemberdayaan masyarakat. 

d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi. 

e. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran. 

Oleh karena itu pemberdayaannya harus dilakukan secara 

terstruktur dan berkelanjutan, dengan arah peningkatan produktivitas dan 

daya saing, serta menumbuhkan wirusahawan baru yang tangguh. 

4. Permasalahan dan Penghambat Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan 

menengah (UKM) antara lain meliputi: 

a. Faktor Internal 

1) Kurangnya permodalan 

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk 

mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh 

karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha 

perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang 

mengandalkan pada modal dari sisi pemilik yang jumlahnya sangat 

terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau keuangan lainnya 

sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis 

yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.
71

 

2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas 
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Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan 

merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM 

usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan 

keterampilannya sangat berpengaruh terhadap management 

pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk 

berkembang dengan optimal. Keterbatasan SDM, unit usaha  relatif 

sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk 

meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. 

b. Faktor Eksternal  

1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif 

Kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh kembangkan 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun 

terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. 

Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang 

sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha 

besar. 

2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha 

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana 

yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang 

mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.
72

 

3) Impikasi Otonomi Daerah 
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Berlakunya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi 

Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan 

mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami 

implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa 

pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM). 

4) Implikasi Perdagangan Bebas 

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku 

tahun 2003 dan APEC tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap 

usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. 

Maka, mau tidak mau Usaha Kecil dan Menengah dituntut untuk 

melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat 

menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global 

dengan standar kualitas. 

5) Sifat Produk dengan Life Time Pendek 

Sebagian besar produk Industri kecil memiliki ciri atau 

karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan life 

time yang pendek. 

6) Terbatasnya Akses Pasar 

Terbatsanya akses pasar akan menyebabkan produk yang 

dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar 

nasional maupun internasional. 
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5. Usaha Kecil dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam. 

   Dalam islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu 

dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad pada awalnya 

adalah seorang pedagang dan juga kita dapat melihat ada sangat banyak 

sekali sahabat-sahabat Nabi pada zaman dulu merupakan para pengusaha 

sukses dan memiliki sumber modal yang besar. Dalam ekonomi islam 

usaha  mikro kecil dan menengahmerupakan salah satu kegiatan dari 

usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju 

kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku pada semua orang tanpa 

membeda-bedakan pangkat, status jabatn seseorang dalam alqur’an di 

jelaskan dalam Qs At-Taubah ayat 105 : 

                      

                       

Artinya : “ dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang 

ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan”.
73

 

Allah dan Rasullnya memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, 

bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan 

Rasulnya sebagai amalan yang akan dipertanggung jawab pada akhir 
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zaman. Dalam Islam konsep bisnis menurut Alquran dengan 

mengklarifikasikan kedalam tiga kategori yakni bisnis yang 

menguntungkan, bisnis yang merugi dan selanjutnya tentang pemeliharaan 

prestasi. Disamping adanya hadiah dan hukuman yang dijanjikan. Bisnis 

yang benar-benar sukses menurut Alquran adalah bisnis yang dapat 

membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan yang 

fana dan terbatas yakni  dunia sekaligus kehidupan yang abadi dan tak 

terbatas yakni akhirat. 

Tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan kebijakan 

kekhalifahannya sebagai pelaku bebas, mampu memilih mana yang baik 

dan jahat, antara yang benar dan salah, antara yang halal dan haram. 

Dengan kata lain, manusia akan mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan 

yang diambilnya dalam kapasitasnya sebagai individu. Etika bisnis Islam 

dalam tataran praktis, bisa bertolak dari sebuah pertanyaan sejauh 

manakah nilai-nilai dan norma-norma moral Islam telah dipraktikkan 

dalam bisnis. Etika bisnis sebenarnya telah diajarkan oleh Rasulullah 

SAW. 
74

 

Selain memiliki sifat ulet dan berdedikasi dalam berdagang, beliau 

juga memiliki sifat shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh.  

Shiddiq berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, amal 

perbuatan serta keyakinan seperti nilai dasar yang diajarkan dalam Islam. 

Istiqamah atau konsisten dalam keimanan dan nilai kebaikan meskipun 
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dihadapkan pada tantangan serta godaan, serta ditampilkan dalam 

kesabaran dan keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.  

Fathanah berarti cerdas dalam memahami secara mendalam segala 

sesuatu yang menjadi tugas dan kewajibannya, dengan demikian akan 

timbul kreatifitas dan kemampuan melakukan inovasi yang bermanfaat. 

Amanah yaitu terpercaya, sehingga dapat ditampilkan dalam kejujuran 

berdagang serta pelayanan yang optimal dalam segala hal.  

Yang terakhir adalah tabligh yaitu menyampaikan wahyu, maksudnya 

bahwa Rosulullah pasti menyampaikan seluruh ajaran Allah SWT 

sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk mealakukan 

ketentuan ketentuan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. 
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